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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiolain 18 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lu-
kiolakiin sisältyviä ylioppilastutkinnon ra-
kennettakoskevia säännöksiä. Ylioppilastut-
kintoon kuuluisi vähintään neljä koetta, joista 
vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjes-
tettävä koe olisi kaikille pakollinen. Kolme 
muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva 
valitsisi ryhmästä, johon kuuluvat toisen ko-
timaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, 

matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestet-
tävä koe. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin ai-
kaisintaan 1 päivänä kesäkuuta 2004. Lakia 
sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 
2004 toisella tutkintokerralla suoritettaviin 
ylioppilastutkintoihin. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Ylioppilastutkinnosta säädetään lukiolain 
(629/1998) 18 §:ssä sekä ylioppilastutkinto-
asetuksessa (1000/1994). Lukiolailla kumot-
tiin 27 päivänä toukokuuta 1983 annettu lu-
kiolaki (477/1983). Kumotun lukiolain nojal-
la annettu ylioppilastutkintoasetus jäi edel-
leen voimaan. Ylioppilastutkinnon rakenne-
kokeilusta vuosina 2003–2007 säädetään 26 
päivänä syyskuuta 2002 annetussa valtioneu-
voston asetuksessa 811/2002. Sitä ennen ko-
keilu järjestettiin ylioppilastutkintoa koske-
van asetuksen säännöksen nojalla annettujen 
opetusministeriön päätösten mukaan. 
 
Lukiolain 18 § 

Ylioppilastutkintoa koskevat lukiolain 
säännökset olivat alun perin niukemmat kuin 
nykyään. Lain 18 §:ssä säädettiin tutkinnon 
tavoitteesta ja tutkinnon tuottamasta jatko-
opintokelpoisuudesta, muut tutkintoa koske-
vat säännökset sisältyivät ylioppilastutkinto-
asetukseen. Tutkintoa koskeva lukiolain py-
kälä muutettiin nykyiseen muotoonsa 5 päi-
vänä kesäkuuta 2002 annetulla lailla, joka tu-
li voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002. 

Lukiolain 18 §:n 1 momentissa säädetään 
ylioppilastutkinnon tavoitteesta, sisällöstä ja 
rakenteesta. Lukiokoulutuksen päätteeksi 
pannaan toimeen ylioppilastutkinto. Tutkin-
non avulla selvitetään, ovatko opiskelijat 
omaksuneet lukion opetussuunnitelman mu-
kaiset tiedot ja taidot ja saavuttaneet lukio-
koulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän 
kypsyyden. Tutkintoon sisältyy äidinkielessä 
ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kie-
lessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja 
reaaliaineissa järjestettäviä kokeita. Tutkin-
toon osallistuvan on suoritettava pakollisina 
äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa ko-
timaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kie-

lessä järjestettävät kokeet sekä valintansa 
mukaan joko matematiikassa tai reaaliaineis-
sa järjestettävä koe. Pakollisten kokeiden li-
säksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yh-
den tai useamman ylimääräisen kokeen. 
Opiskelija, joka ei lukiolain 13 §:n tai lukion 
opetussuunnitelman perusteella opiskele pa-
kollisena toista kotimaista kieltä, voi suorit-
taa toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta 
jonkin muun kokeen. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään muun kuin lukio-
laissa tarkoitetun opiskelijan oikeudesta osal-
listua tutkintoon. 

Pykälän 3 momentissa säädetään ylioppi-
lastutkinnon kokeilusta. Momentin mukaan 
tutkinnon yleiseksi kehittämiseksi tutkinto 
voidaan kokeilutarkoituksessa panna toimeen 
1 momentissa säädetystä poiketen. Tutkin-
nossa on kuitenkin suoritettava vähintään 
neljä koetta ja yhden näistä tulee olla äidin-
kielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe. 
Kokeiluun tulevat oppilaitokset valitaan lu-
kiokoulutuksen järjestäjien hakemuksesta 
alueellisesti ja kieliryhmittäin mahdollisim-
man edustavasti. 

Lukiolain 18 §:n muuttamisesta annetun 
lain (478/2002) voimaantulosäännöksen mu-
kaan pykälän 3 momentissa tarkoitettuja ko-
keiluja voidaan panna toimeen vuoden 2007 
loppuun. 

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella annetaan tarkempia säännök-
siä opetusministeriön asettamasta ylioppilas-
tutkintolautakunnasta ja sen tehtävistä sekä 
tutkintoon osallistumisesta, kokeista, arvoste-
lusta, kokeilusta ja muusta tutkinnon toi-
meenpanosta sekä opiskelijan oikeudesta 
suorittaa toisessa kotimaisessa kielessä jär-
jestettävän kokeen sijasta jokin muu koe. 
Momentin mukaan ylioppilastutkintolauta-
kunta antaa tarkempia määräyksiä kokeiden 
sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden ar-
vostelusta. 

Pykälän 5 momentin mukaan ylioppilastut-
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kinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-
opintokelpoisuuden korkeakouluihin. 

 
Ylioppilastutkintoasetus 

Vuoden 1996 alusta voimaan tulleessa yli-
oppilastutkintoasetuksessa säädetään muun 
muassa ylioppilastutkintolautakunnasta, edel-
lytyksistä osallistua tutkintoon, kokeista ja 
arvostelusta. Asetuksen 1 §:n mukaan yliop-
pilastutkinto järjestetään lukiokoulutusta jär-
jestävissä oppilaitoksissa kahdesti vuodessa 
yhtä aikaa koko maassa. Tutkintoon voi kuu-
lua pakollisten kokeiden lisäksi ylimääräisiä 
kokeita. Kokeet ovat kirjallisia. Niihin voi 
kuulua suullisia tehtäviä. Asetuksen 16 §:n 
mukaan ylioppilastutkinto tulee suorittaa 
enintään kolmena perättäisenä tutkintokerta-
na. Samassa pykälässä säädetään hyväksytty-
jen ja hylättyjen kokeiden uusimisesta. Yli-
oppilastutkinnon kokeisiin osallistuvia kutsu-
taan asetuksessa ja jäljempänä kokelaiksi. 

Ylioppilastutkintoasetuksen 11 §:n 2 mo-
mentin mukaan kokelas voi toisen kotimai-
sen kielen sijasta suorittaa äidinkielen ko-
keen tässä kielessä. Saman momentin sään-
nösten mukaan toisen kotimaisen kielen ko-
keen korvaaminen muulla kokeella on mah-
dollista, jos kokelaan opiskelu on lukiolain 
13 §:ssä mainitulla perusteella järjestetty 
osittain toisin kuin lukiolaissa tai sen nojalla 
säädetään tai määrätään, tai jos opiskelija ei 
lukion opetussuunnitelman perusteella opis-
kele pakollisena toista kotimaista kieltä. Täl-
löin tutkintoon osallistuvan on toisen koti-
maisen kielen sijasta suoritettava muussa kie-
lessä, matematiikassa tai reaaliaineissa järjes-
tettävä koe. Samassa momentissa säädetään, 
että rehtori voi oikeuttaa toisen kotimaisen 
kielen opetuksesta vapautetun opiskelijan 
korvaamaan toisen kotimaisen kielen kokeen 
jollakin edellä mainitulla kokeella, jos siihen 
on opiskelijan kielelliseen tai kulttuuriseen 
alkuperään tai kasvuympäristöön liittyvä eri-
tyisen painava syy. 

Ylioppilastutkintoasetuksen 12 §:n 1 mo-
mentin mukaan matematiikassa, toisessa ko-
timaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voi-
daan järjestää vaativuudeltaan kahden eri ta-
son mukaiset kokeet. Saman pykälän 2 mo-
mentissa säädetään, että vähintään yhdessä 
pakollisessa oppiaineessa ylioppilastutkintoa 

suorittavan kokelaan tulee suorittaa vaati-
vampi koe. 

Ylioppilastutkintoasetuksen 23 §:ssä sää-
dettiin, että tutkinto voidaan kokeilutarkoi-
tuksessa toimeenpanna osittain toisin kuin 
asetuksessa säädetään. Pykälän mukaan ope-
tusministeriö päätti ylioppilastutkintolauta-
kuntaa ja opetushallitusta kuultuaan perus-
teista, joiden mukaan kokeilu toteutetaan. 
Pykälä kumottiin 22 päivänä elokuuta 2002 
annetulla valtioneuvoston asetuksella 
733/2002. Vastaavat kokeilua koskevat sään-
nökset sisältyivät aikaisempaan ylioppilas-
tutkinnosta annettuun asetukseen (717/1947). 

 
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnon 
kokeilusta 

Vuodesta 1995 on kokeiltu aikaisempaa 
valinnaisempaa ylioppilastutkinnon rakennet-
ta. Kokeilu perustui vuoden 2002 loppuun 
ylioppilastutkintoa koskevien asetusten sään-
nösten nojalla annettuihin opetusministeriön 
päätöksiin. Tällöin kokeilun piirissä oli 29 
lukiota. Yhden ikäluokan suuruus näissä lu-
kioissa oli noin 2 500 opiskelijaa. Vuosina 
2003–2007 toimeenpantavasta kokeilusta 
säädetään lukiolain 18 §:n 3 momentissa ja 
ylioppilastutkinnon kokeilusta annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa (jäljempänä kokei-
luasetus). Asetuksella kokeilun piiriin otettiin 
lisää lukioita. Kokeilun mukaista ylioppilas-
tutkinnon rakennetta ei muutettu. 

Lukiolain 18 §:n 1 momentissa säädetystä 
poiketen neljästä pakollisesta kokeesta aino-
astaan äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjes-
tettävä koe on kokeilussa kaikille pakollinen. 
Kolme muuta pakollista koetta kokelas valit-
see toisen kotimaisen kielen kokeen, vieraan 
kielen kokeen, matematiikan kokeen ja reaa-
liaineiden kokeen joukosta. Muuten kokei-
luasetuksen mukainen tutkinto on samanlai-
nen kuin lukiolain 18 §:n 1 momentin mu-
kainen tutkinto. Myös tutkintoon kuuluvat 
kokeet ovat samat kuin muissa lukioissa. 
Kokeilussa ei ole puututtu lukion eri oppiai-
neiden pakollisuuteen eikä opintojen laajuu-
teen. 

Kokeiluasetuksen 3 §:ssä luetellaan ne lu-
kiot ja aikuislukiot, joissa ylioppilastutkinto 
voidaan järjestää asetuksen mukaisesti. Lu-
kiot on valittu hakemusten perusteella lukio-
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lain 18 §:n 3 momentin mukaisesti alueelli-
sesti ja kieliryhmittäin mahdollisimman 
edustavasti. Aikaisemmin kokeilussa olleet 
lukiot sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa ja 
suurissa kaupungeissa. Niiden lisäksi kokei-
luun valittiin lukioita tuomaan kokeilukoko-
naisuuteen alueellista edustavuutta ja tasa-
painoa. Kokeilussa on nyt mukana opiskeli-
jamäärältään erikokoisia lukioita lähes kai-
kista maakunnista. Kokeilulukioista kolme 
on aikuislukioita ja lisäksi kolmessa muussa 
lukiossa on myös aikuisopiskelijoita. Kokei-
lulukioista neljä on ruotsinkielisiä. Suurin 
osa kokeilun piirissä olevista lukioista on 
kunnallisia, mutta mukana on myös yksityi-
sen koulutuksen järjestäjän lukioita ja yli-
opistojen harjoittelukoulujen lukioita. 

Kokeiluasetuksen mukaisen tutkinnon voi 
suorittaa myös opiskelija, joka on aloittanut 
lukio-opintonsa ja tutkinnon suorittamisen jo 
ennen vuotta 2003. Kokelas ei voi kuiten-
kaan enää vaihtaa tai jättää tutkinnosta pois 
ennen vuotta 2003 suoritettuja kokeita. 

Kokeiluasetuksen mukainen tutkinto voi-
daan suorittaa loppuun viimeistään syksyllä 
2007 järjestettävässä ylioppilastutkinnossa. 
Jos tutkinto on kesken vuoden 2007 lopussa, 
tutkinto tulee suorittaa lukiolain 18 §:n 1 
momentin mukaisena. Kokeiluasetuksen mu-
kaisessa tutkinnossa hylätyn tai hyväksytyn 
kokeen voi kuitenkin ylioppilastutkintoase-
tuksen 16 §:ssä säädetyllä tavalla uusia vuo-
den 2007 jälkeenkin. 

 
Lukiokoulutus 

Lukiokoulutusta on kehitetty viimeisten 20 
vuoden aikana siten, että se mahdollistaa en-
tistä paremmin opiskelijoiden henkilökoh-
taisten opiskelusuunnitelmien toteuttamisen. 
Samalla on kuitenkin turvattu kaikille opis-
kelijoille laaja-alainen yleissivistys pakollis-
ten oppiaineiden opinnoilla ja turvattu valta-
kunnallinen yhtenäisyys ja tasa-arvo lukio-
koulutuksessa. 

Lukiokoulutuksen tuntijako uudistettiin lu-
kiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista 
tavoitteista ja tuntijaosta annetulla valtioneu-
voston asetuksella (955/2002). Opetushallitus 
päätti asetuksen mukaisista nuorten lukio-
koulutuksen opetussuunnitelman perusteista 
elokuussa 2003 ja aikuisten lukiokoulutuksen 

opetussuunnitelman perusteista helmikuussa 
2004. Uudet opetussuunnitelmat otetaan 
käyttöön asteittain 1 päivästä elokuuta 2005 
yhdessä uuden tuntijaon kanssa. 

Lukiossa opiskelijan tulee opiskella lukio-
lain (629/1998) 7 §:n 2 momentissa säädetyn 
opetuksen sisällön mukaisia oppiaineita mai-
nitussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyn 
tuntijaon mukaiset määrät. Pakollisia oppiai-
neita on 18. Nuorille annettavassa opetukses-
sa pakollisia kursseja on yhteensä 47–51 ja 
syventäviä kursseja vähintään kymmenen. 
Lukion oppimäärä edellyttää yhteensä 75 lu-
kiokurssin suorittamista, aikuisille annetta-
vassa koulutuksessa yhteensä 44 lukiokurssin 
suorittamista. Perusopetuksen yhteiset oppi-
aineet ja lukion pakolliset kurssit muodosta-
vat kokonaisuuden, joka turvaa lukiokoulu-
tukseen kuuluvan yleissivistävän tieto- ja tai-
toaineksen omaksumisen. Esimerkiksi toinen 
kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) on sekä 
perusopetuksessa että lukiossa kaikille yhtei-
nen oppiaine. Lukiossa pakollisia toisen ko-
timaisen kielen kursseja on viisi, jos kieli on 
tuntijaon mukainen B-kieli, perusopetuksessa 
vuosiluokilta 7–9 alkava kieli. 

Lukiolain 13 §:n mukaan opiskelijan opis-
kelu voidaan järjestää osittain toisin kuin lu-
kiolaissa ja sen nojalla säädetään ja määrä-
tään, jos 1) opiskelijalla katsotaan joltakin 
osin ennestään olevan lukion oppimäärää 
vastaavat tiedot ja taidot; 2) lukion oppimää-
rän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuh-
teet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen 
joltakin osin kohtuutonta; tai 3) se on perus-
teltua opiskelijan terveydentilaan liittyvistä 
syistä. 

Toisen kotimaisen kielen opiskelusta va-
pautetaan yleensä sillä perusteella, että opis-
kelija on ratkaisevan pitkän ajan käynyt kou-
lua ulkomailla opiskelematta ruotsia tai suo-
mea. Vapauttaminen edellyttää käytännössä 
myös lukiolain 18 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua vapauttamista toisen kotimaisen kielen 
kokeesta ylioppilastutkinnossa. Vapautettu-
jen määrä on vuosittain noin 0,5–0,6 prosent-
tia ylioppilastutkinnon suorittavista. 

 
Ylioppilastutkinto ja rakennekokeilu 

Ylioppilastutkintoon kuuluvia kokeita suo-
rittamaan ilmoittautui vuonna 2003 yhteensä 



 HE 47/2004 vp  
  
    

 

6

80 028 henkilöä. Näistä 39 085 oli kokelaita, 
joilla oli mahdollisuus suorittaa tutkinto lop-
puun samana vuonna. Ylioppilastutkinnon 
suoritti hyväksytysti vuonna 2003 yhteensä 
35 167 henkilöä. 

Ylioppilastutkinnon valinnaisempaa raken-
netta on kokeiltu vuodesta 1995. Aluksi ko-
keilun piirissä oli 29 lukiota. Yhden ikäluo-
kan suuruus näissä lukioissa oli noin 2 500 
opiskelijaa. Vuosina 2003–2007 tapahtuvan 
kokeilun piiriin otettiin lisää lukioita. Kokei-
lun mukaista tutkinnon rakennetta ei muutet-
tu. Kokeilun piiriin kuuluvat lukiot luetellaan 
kokeiluasetuksessa. 

Kaikki aikaisemman opetusministeriön 
päätöksen mukaisen rakennekokeiluun piiriin 
kuuluneet lukiot jatkavat kokeilun piirissä. 
Nämä lukiot valittiin alun perin luokattoman 
lukion kokeilulukioiden, niin sanottua akvaa-
riokokeilua toteuttavien sekä yliopistoihin 
kuuluvien harjoittelukoulujen lukioiden jou-
kosta. Paremman edustavuuden saavuttami-
seksi kokeilun piiriin otettiin lisäksi uusia lu-
kioita yhteensä 28, ja kokeilun piirissä on nyt 
yhteensä 57 lukiota ja aikuislukiota. Tämä on 
11,8 prosenttia maan kaikista 483 lukiosta. 
Kokonaisopiskelijamäärä kokeilulukioissa on 
runsaat 16 900, noin 13 prosenttia lukio-
opiskelijoista. 

 
 

1.2. Nykytilan arviointi 

Kokeilulukioissa suoritetut ylioppilastutkin-
not 

Opetusministeriö asetti vuonna 1995 työ-
ryhmän seuraamaan ylioppilastutkinnon ra-
kennekokeilun etenemistä. Työryhmä rapor-
toi tuloksista kahdessa muistiossa. Seuraava 
tarkastelu on laadittu työryhmän raporteissa 
käytettyjen tietojen sekä vuosina 2002 ja 
2003 suoritettuja ylioppilastutkintoja koske-
vien tietojen pohjalta. 

Kokeilun laajentaminen keväästä 2003 toi 
mukaan 28 uutta lukiota ja kaksinkertaisti 
kokeilussa olevien kokelaiden lukumäärän. 
Kokeilun piiriin vuonna 2003 tulleiden luki-
oiden opiskelijat ovat saaneet tietää mahdol-
lisuudesta suorittaa rakennekokeilun mukai-
nen ylioppilastutkinto vasta syksyllä 2002. 
Opiskelijat, jotka silloin olivat aloittaneet 
kolmannen lukuvuotensa, olivat suuntautu-
neet suorittamaan tavanomaisen ylioppilas-
tutkinnon. Tarkastelussa ovat mukana kaikki 
kokeen suorittajat siitä riippumatta, ovatko 
he suorittaneet kokeet pakollisina vai ylimää-
räisinä, lyhyen tai pitkän oppimäärän mukai-
sina. 
 
 

Taulukko 1. Valintojen osuudet rakennekokeilussa vuonna 2003 
 

Koko maa 1) Vanhat  2) Uudet 3) Kaikki 
 % % % 
Toinen kotimainen kieli 86,50 92,28 89,21 
Vieras kieli 99,57 99,42 99,50 
Matematiikka 88,50 77,50 83,33 
Reaalikoe 95,91 93,48 94,76 

 
1) Vanhat (kokeilun piiriin vuodesta 1996 kuuluneet lukiot) 
2) Uudet (kokeilun piiriin vuonna 2003 tulleet lukiot) 
3) Kaikki kokeilulukiot yhteensä 

 
 

Taulukko 2. Valinnat rakennekokeilun ulkopuolella vuonna 2003 
 

 Lkm % 
Matematiikka 23 732 78,1 
Reaalikoe 28 161 92,7 
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Kaikissa kokeilulukioissa vuonna 2003 tut-
kintokokelaista 89 prosenttia on suorittanut 
toisen kotimaisen kielen kokeen, 99 prosent-
tia vieraan kielen kokeen, 83 prosenttia ma-
tematiikan kokeen ja 95 prosenttia reaaliai-
neissa järjestettävän kokeen. Toista kotimais-
ta on valinnut miehistä 82 prosenttia ja nai-
sista 95 prosenttia. Matematiikkaa on valin-
nut miehistä 93 prosenttia ja naisista 77 pro-
senttia (liitetaulukot 7-9). 

Viidessä kokeilulukiossa kaikki vuonna 
2003 ylioppilastutkinnon suorittaneet ovat 
valinneet toisen kotimaisen kielen kokeen ja 
vain yhdessä lukiossa, Ålands lyceumissa, al-
le puolet on valinnut toisen kotimaisen kie-
len kokeen (suomi). 

Valinnat uusissa kokeilulukioissa osoitta-
vat, että toisen kotimaisen kielen valinneita 
oli 92 prosenttia, matematiikan valinneita 78 
prosenttia, reaalikokeen valinneita 93 pro-
senttia sekä vieraan kielen valinneita 99 pro-
senttia (liitetaulukko 6). Miehistä toisen ko-
timaisen kielen on valinnut 86 prosenttia ja 
naisista 97 prosenttia. Matematiikan on va-
linnut miehistä 90 prosenttia ja naisista 69 
prosenttia. 

Vanhoissa kokeilulukioissa kokeilun aika-
na tapahtuneet muutokset eivät ole olleet ko-
vin suuria. Eri kokeiden valinnat vanhoissa 
kokeilulukioissa vuosina 1996–2003 (liite-
taulukko 1) osoittavat toisen kotimaisen kie-
len valinneiden määrän laskeneen vuodesta 
1996 (91,84 prosenttia) vuoteen 2003 (86,50 
prosenttia). Toisen kotimaisen kielen valin-
neiden määrä on viimeisten kolmen vuoden 
aikana ollut vuosittain keskimäärin 85–86 
prosenttia. Matematiikan valinneiden määrä 

on vastaavasti lisääntynyt samana aikana 
84,36 prosentista 88,50 prosenttiin. Reaali-
kokeen suorittaneiden määrä on vaihdellut 
96,52 prosentista 95,91 prosenttiin. Vieraan 
kielen kokeen ovat suorittaneet lähes kaikki 
kokelaat, eniten sitä on suoritettu vuonna 
2002 (99,77 prosenttia) ja vähiten kokeilun 
alussa 1996 (98,96 prosenttia). 

Naispuoliset kokelaat ovat useammin va-
linneet toisen kotimaisen kielen kokeen ja 
miespuoliset matematiikan kokeen. 

Vanhoissa kokeilulukioissa miehistä 78,40 
prosenttia ja naisista 92,56 prosenttia on suo-
rittanut toisen kotimaisen kielen kokeen 
vuonna 2003. Matematiikan kokeen on suo-
rittanut miehistä 96,50 prosenttia ja naisista 
83,26 prosenttia vastaavana ajankohtana. En-
simmäisenä kokeiluvuonna 1996 matematii-
kan kokeen suoritti kokeilulukioissa 77,80 
prosenttia naispuolisista kokelaista. Reaaliai-
neissa järjestettävän kokeen miehet ovat va-
linneet hieman useammin kuin naiset, ero ei 
kuitenkaan ole suuri. Vieraan kielen kokeen 
on jättänyt valitsematta vuosittain vain vä-
häinen määrä opiskelijoita, sekä miehiä että 
naisia (liitetaulukot 2 ja 3). 

Suomen- ja ruotsinkielisissä vanhoissa ko-
keilulukioissa toisen kotimaisen kielen ko-
keen valinnat muistuttavat toisiaan, suomen-
kieliset kokelaat ovat suorittaneet toisen ko-
timaisen kielen koetta vuosittain hiukan vä-
hemmän kuin ruotsinkieliset, mutta erot ovat 
olleet pieniä. Reaaliaineiden ja matematiikan 
kokeita suomenkieliset ovat suorittaneet 
enemmän kuin ruotsinkieliset (liitetaulukot 4 
ja 5). 

 
 
Taulukko 3. Rakennekokeilun valinnat lääneittäin (kaikki kokeilulukiot) 
 

 Itä-Suomen 
lääni 

Oulun lääni Etelä-Suomen 
lääni 

Länsi-
Suomen lääni 

Lapin lääni 

Toinen koti-
mainen 

94,04 91,46 88,41 87,37 89,47 

Vieras kieli 99,30 99,26 99,54 99,80 99,15 
Matematiikka 82,24 79,91 83,12 87,70 77,25 
Reaali 95,91 91,82 95,71 94,96 94,74 
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Itä-Suomen ja Oulun lääneissä on valittu 
toista kotimaista kieltä varsin runsaasti. Täl-
löin matematiikkaa tai reaaliaineiden koetta 
on valittu vähemmän. Lääneissä, joissa on 
valittu toista kotimaista kieltä vähemmän, on 
valittu enemmän matematiikan tai reaaliai-
neiden koetta. 

 
Lukion rehtoreiden kannanotot 

Ylioppilastutkinnon rakennekokeilun seu-
rantatyöryhmä lähetti rehtoreille tutkinnon 
rakennetta koskevan kyselyn syksyllä 2001. 
Silloin kyselyyn vastasi 88 prosenttia lukioi-
den rehtoreista. Vastanneista 79 prosenttia 
kannatti rakennekokeilun mukaista tutkintoa, 
suomenkielisten lukioiden rehtoreista 84 pro-
senttia ja ruotsinkielisten lukioiden rehtoreis-
ta 13 prosenttia. 

Opetusministeriö tiedusteli helmikuussa 
2004 lukion rehtoreiden kantaa ylioppilastut-
kinnon rakenteeseen. Tiedustelu lähetettiin 
kaikkien lukioiden rehtoreille siitä riippumat-
ta, onko lukio mukana rakennekokeilussa. 
Tiedusteluun vastasi 91 prosenttia rehtoreis-
ta. Vastanneista rehtoreista 91 prosenttia 
kannatti kokeilun mukaista tutkinnon raken-
netta ja 9 prosenttia lukiolain 18 §:n 1 mo-
mentin mukaista tutkinnon rakennetta. Vas-
tanneista suomenkielisten lukioiden rehto-
reista kokeilun mukaista tutkinnon rakennetta 
kannatti 97 prosenttia ja ruotsinkielisten lu-
kioiden rehtoreista 21 prosenttia. 

Rehtoreilta tiedusteltiin myös kantaa sii-
hen, kuinka monta pakollista koetta ylioppi-
lastutkintoon tulee sisältyä. Vaihtoehdot oli-
vat viisi tai neljä pakollista koetta. Vastan-
neista rehtoreista 96 prosenttia kannatti nel-
jää pakollista koetta, mikä on nykyinen mää-
rä, ja neljä prosenttia kannatti pakollisten ko-
keiden lukumäärän nostamista viiteen. Suo-
menkielisten lukioiden rehtoreista neljää pa-
kollista koetta kannatti 97 prosenttia ja ruot-
sinkielisten lukioiden rehtoreista 84 prosent-
tia. 

Nyt tehtyyn kyselyyn antamissaan vastauk-
sissa rehtorit perustelivat lyhyesti näkemyk-
siään. Perusteluissa korostui, että rakenneko-
keilusta on yksinomaan myönteisiä koke-
muksia. Nykyistä tutkinnon rakennetta pidet-
tiin yleisesti liian kielipainotteisena ja katsot-
tiin, että kokeilun mukainen rakenne sopisi 

paremmin luokattomaan, valinnaisuutta pai-
nottavaan lukioon ja tasavertaistaisi niiden 
opiskelijoiden mahdollisuuksia, jotka ovat 
matemaattisesti lahjakkaita tai reaaliaineisiin 
suuntautuneita. Tuotiin ilmi, että lukio säilyt-
tää yleissivistävän tehtävänsä myös ylioppi-
lastutkinnon rakenteen muuttuessa ja että 
toinen kotimainen kieli säilyy lukion oppiai-
neena eikä valinnaisuus ole todellinen uhka 
toisen kotimaisen kielen kokeen suorittami-
selle. 

Myönteisinä seikkoina mainittiin myös tut-
kinnon helpompi suorittaminen ammatillisten 
opintojen pohjalta, tutkinnon toimeenpanon 
yksinkertaistuminen korvaavien kokeiden 
järjestelmän poistuessa, vaikutus yliopistojen 
opiskelijavalintojen kehittämiseen, mahdolli-
nen asennemuutos ruotsin kieltä kohtaan ja 
opiskelumotivaation paraneminen. Yleisesti 
katsottiin, että kokeilun pitkä kesto aiheuttaa 
eriarvoisuutta kokeilun piiriin kuuluvien ja 
muiden lukioiden opiskelijoiden kesken ja et-
tä kokeilun rakenteen mukaiseen ylioppilas-
tutkintoon olisi siirryttävä pikaisesti. 

Tutkinnon nykyisen rakenteen säilyttämistä 
perusteltiin lukion yleissivistävällä tehtävällä 
ja korostamalla ylioppilastutkintoa keskitet-
tynä kansallisena kokeena, jolla olisi arvioi-
tava kunkin vuoden ylioppilaat yhteisellä pe-
rusteella. Tuotiin myös esiin, että oppiaineen 
valinnaisuus ylioppilastutkinnon kokeissa 
näkyy opiskelussa koko lukion ajan. 

 
2.  Esityksen tavoite  ja  ehdotetut  

muutokset  

Uudistuksen tavoitteena on lisätä valinnai-
suutta ylioppilastutkinnon suorittamisessa. 
Esityksen mukaan jokaisen ylioppilastutkin-
toon osallistuvan olisi suoritettava äidinkie-
lessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä 
valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, 
johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, 
yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja 
reaaliaineissa järjestettävä koe. Muutos ei 
vaikuttaisi tutkintoon kuuluvien pakollisten 
kokeiden määrään.Tutkintoon osallistuva 
voisi suorittaa yhden tai useamman ylimää-
räisen kokeen kuten nykyäänkin. 

Tutkintoon nykyään pakollisina kuuluvasta 
neljästä kokeesta yksi on toisen kotimaisen 
kielen koe ja yksi on vieraan kielen koe. 
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Muut pakolliset kokeet ovat äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa järjestettävä koe ja kokelaan 
valinnan mukaan joko matematiikan koe tai 
reaaliaineissa järjestettävä koe. Tutkinto on 
siis rakenteeltaan erittäin kielipainotteinen. 

Ehdotettu muutos mahdollistaisi ylioppilas-
tutkinnon suorittamisen siten, että pakollisiin 
kokeisiin sisältyisi vain yksi koe kokelaalle 
vieraassa kielessä. Tämä olisi kokelaan va-
linnan mukaan toisen kotimaisen kielen koe 
tai jokin ylioppilastutkintolautakunnan mää-
räysten mukainen vieraan kielen koe. Koke-
las voisi valita tutkintoonsa kuuluvat pakolli-
set kokeet myös siten, että yksi niistä on toi-
sen kotimaisen kielen koe ja yksi on vieraan 
kielen koe. 

Lukiolain 18 § ehdotetaan muutettavaksi 
edellä selostetulla tavalla. Muuten pykälä säi-
lyisi sisällöltään ennallaan lukuun ottamatta 
sitä, että valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävistä asioista jätettäisiin pois kokeilu. Vas-
taisuudessa mahdollisesti järjestettävistä ko-
keiluista säädettäisiin erikseen lailla ja sa-
massa yhteydessä voitaisiin tarvittaessa antaa 
valtuutus säätää kokeilusta myös asetuksella. 
Ehdotettu muutos tekisi tarpeettomaksi val-
tuutuksen säätää valtioneuvoston asetuksella 
oikeudesta suorittaa toisen kotimaisen kielen 
kokeen sijasta muu koe. 

Pykälässä säädettäisiin tutkinnon sisällöstä 
ja rakenteesta, ylioppilastutkintolautakunnas-
ta ja tutkinnon tuottamasta jatko-opin-
tokelpoisuudesta sekä annettaisiin valtuutus 
säätää valtioneuvoston asetuksella niistä asi-
oista, jotka sisältyvät voimassa olevaan yli-
oppilastutkintoasetukseen. Myös ylioppi-
lastutkintolautakunnan toimivallasta antaa 
määräyksiä säädettäisiin samoin kuin voi-
massa olevassa säännöksessä. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Ylioppilastutkinnon rakenteen uudistami-
nen ehdotetulla tavalla lisäisi tutkintoon kuu-
luvien pakollisten kokeiden valinnaisuutta ja 
vähentäisi tutkinnon rakenteellista kielipai-
notteisuutta.  

Ylioppilastutkinnon rakenne ei vaikuta lu-
kion tuntijaon mukaisten oppiaineiden ase-
maan. Eri oppiaineita opiskellaan lukiossa 
valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa kos-
kevan valtioneuvoston päätöksen mukaan sii-

tä riippumatta, miten ylioppilastutkinnon pa-
kollisista kokeista säädetään. Perusopetuksen 
ja lukion toisen kotimaisen kielen opinnot 
turvaavat osaltaan yleissivistyksen ja toisen 
kotimaisen kielen taidon. Taito on osoitettava 
myös korkeakoulututkinnoissa. 

Valtioneuvoston vuosille 2003–2008 hy-
väksymässä koulutuksen ja tutkimuksen ke-
hittämissuunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi 
on asetettu edistää lukio-opintojen ja ylioppi-
lastutkinnon suorittamista ammatillisen pe-
rustutkinnon ohella. Suunnitelman mukaan 
tavoitteena on laajentaa ylioppilastutkinnon 
suorittajien määrä kymmeneen prosenttiin 
ammatillisen perustutkinnon suorittavista. 
Muutos kannustaisi ammatillista tutkintoa 
suorittavia opiskelijoita osallistumaan yliop-
pilastutkintoon nykyistä enemmän. Muutos 
parantaisi myös aikuisten sekä maahanmuut-
tajataustaisten nuorten mahdollisuuksia tut-
kinnon suorittamiseen. 

Kuten jaksosta 1.2. ilmenee, ylioppilastut-
kinnon rakennekokeiluun kuuluvissa lukiois-
sa ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia 
tutkintoihin sisällytetyissä kokeissa. Matema-
tiikan koetta suoritetaan enemmän ja myös 
reaaliaineissa järjestettävää koetta hiukan 
enemmän kuin muissa lukioissa. Ottaen 
huomioon, että miespuoliset kokelaat suorit-
tavat matematiikan kokeen useammin kuin 
naispuoliset, ehdotettu muutos mahdollisesti 
kasvattaisi miesten osuutta ylioppilastutkin-
non suorittamisessa. Nykyään naisten osuus 
tutkinnon suorittajista on selvästi suurempi. 

Kokelaan mahdollisuus nykyistä enemmän 
valita ylioppilastutkintoonsa kuuluvia kokei-
ta tehostaisi tutkintoon johtaneiden opintojen 
hyödyntämistä jatko-opintoihin hakeutumi-
sessa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voi-
sivat kehittää opiskelijoiden valintaa siten, 
että ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet ote-
taan huomioon nykyistä paremmin. 

Tutkintoon sisältyvä kaikille pakollinen 
koe ei paranna lukiota käyvien opiskelijoiden 
ja muiden ylioppilastutkintoon valmistautu-
vien motivaatiota oppiaineen opiskeluun. Va-
linnaisuuden lisääminen voisi vaikuttaa 
myönteisesti halukkuuteen opiskella toista 
kotimaista kieltä ja parantaa opiskelutulok-
sia. 

Ylioppilastutkinnon järjestämisestä aiheu-
tuvat kustannukset katetaan kokelailta perit-
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tävillä maksuilla. Ehdotettu muutos ei vaikut-
taisi tutkintoon kuuluvien pakollisten kokei-
den määrään eikä lisäisi kokelailta perittäviä 
maksuja. 

Esityksellä ei ole valtion tai kuntien kan-
nalta merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 

 
4.  Asian valmiste lu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän 
mietinnössä (Komiteanmietintö 1993:25) esi-
tettiin muun muassa, että ylioppilastutkin-
toon sisältyisi viisi yhteistä koetta, joista ko-
kelas valitsee vähintään neljä. Valittavat ko-
keet olisivat äidinkielen koe, toisen kotimai-
sen kielen koe, vieraan kielen koe, matema-
tiikan ja reaalikoe. Esityksen mukaan kokelas 
voisi täydentää tutkintoaan vapaaehtoisilla 
kokeilla vieraissa kielissä. 

Ylioppilastutkinnon rakennetta ei muutettu 
kehittämistyöryhmän esityksen mukaiseksi. 
Sen sijaan aloitettiin ylioppilastutkinnon ra-
kennekokeilu, jossa äidinkielen koe on kai-
kille pakollinen ja muut kolme pakollista ko-
etta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä 
toinen kotimainen kieli, yksi vieras kieli, ma-
tematiikka ja reaaliaineet. 

Opetusministeriö asetti ylioppilastutkinnon 
rakennekokeilun seurantaa varten työryhmän 
joulukuussa 1995. Työryhmässä ovat edus-
tettuina ministeriön lisäksi Opetushallitus, 
Ylioppilastutkintolautakunta ja Suomen Reh-
torit ry. Työryhmä jätti ensimmäisen ehdo-
tuksensa opetusministeriölle helmikuussa 
1998 (Opetusministeriön työryhmien muisti-
oita 4:1998). Työryhmä ehdotti ylioppilas-
tutkintoasetuksen 10 §:n muutettavaksi siten, 
että rakennekokeilussa käytössä oleva malli 
otettaisiin yleisesti käyttöön. Opetusministe-
riö päätti kuitenkin syyskuussa 1998, ettei 
toistaiseksi ryhdytä toimenpiteisiin ylioppi-
lastutkinnon rakenteen muuttamiseksi. Sen 
sijaan ministeriö päätti jatkaa kokeilua. Pää-
töksen mukaan viimeinen rakennekokeilun 
mukainen tutkintokerta oli syksyllä 2003 
riippumatta siitä, milloin tutkinnon suoritta-
minen oli aloitettu. 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelmassa vuosille 1999–2004 edelly-
tetty, parlamentaarisesti koottu ylioppilastut-

kinnon kehittämistyöryhmä asetettiin tammi-
kuussa 2000. Työryhmä jätti ehdotuksensa 
opetusministeriölle kesäkuussa 2000 (Ope-
tusministeriön työryhmien muistioita 
19:2000). Työryhmä totesi yksimielisesti, et-
tä ylioppilastutkintoa on uudistettava, koska 
sen rakenne on lukio-opintojen ja yhteiskun-
nan tarpeiden kannalta epätasapainossa. Tut-
kintoa tulisi kehittää valinnaisempaan suun-
taan. Samalla oli kuitenkin huolehdittava sii-
tä, ettei tutkintoa voi suorittaa liian yksipuo-
lisena. Tutkintoon tulisi edelleen kuulua neljä 
pakollisena suoritettavaa koetta sekä rajoit-
tamaton määrä valinnaisia kokeita. Työryh-
män enemmistön mukaan äidinkielen ja toi-
sen kotimaisen kielen tulisi olla pakollisia 
mutta muiden kokeiden valinnaisia kuitenkin 
niin, että matematiikan koe taikka reaalikoe 
tulisi suorittaa osana tutkintoa. Tutkintoon 
voisi sisältyä kokelaan valinnan mukaan 
useita reaalikokeita. Yli kolmasosa työryh-
mästä jätti eriävän mielipiteen. Siinä katsot-
tiin, että ylioppilastutkinnon kehittämistar-
peita vastaisi parhaiten rakennekokeilussa 
oleva ylioppilastutkinnon muoto. 

Ylioppilastutkinnon rakennekokeilun seu-
rantatyöryhmä jätti toisen muistionsa ope-
tusministeriölle helmikuussa 2002 (Opetus-
ministeriön työryhmien muistioita 5: 2002). 
Rakennekokeilusta saatujen kokemusten 
pohjalta työryhmä esitti, että kokeilun mu-
kainen rakenne otetaan suomalaisen ylioppi-
lastutkinnon rakenteeksi. Tällöin kokelas 
suorittaa tutkinnossa äidinkielen kokeen sekä 
valitsee kolme pakollista koetta ryhmästä, 
jonka muodostavat toisen kotimaisen kielen 
koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja 
reaalikoe. Lisäksi kokelas saisi osallistua yh-
teen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. 
Niissä aineissa, joissa järjestetään vaativuu-
deltaan eritasoisia kokeita, kokelaan tulisi 
suorittaa vähintään yhdessä aineessa vaati-
vamman tason koe. Työryhmä katsoi, että jos 
päätöstä ylioppilastutkinnon rakenteen muut-
tamisesta esitetyn kaltaiseksi ei tehdä, raken-
nekokeilua tulee jatkaa ja samalla laajentaa. 

Ylioppilastutkinnon rakennekokeilusta sää-
dettiin syyskuussa 2002 lukiolain 18 §:n 4 
momentin nojalla annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa siten, että kokeilu jatkuu vuodet 
2003–2007. Samalla kokeilun piiriin otettiin 
useampia lukioita. 
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Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2003 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuun-
nitelman vuosille 2003–2008. Suunnitelman 
mukaan ylioppilastutkintoa kehitetään vas-
taamaan lukion uusia opetussuunnitelman pe-
rusteita, toteutetaan reaalikokeen ja äidinkie-
len kokeen uudistus sekä selvitetään kielten 
kokeiden uudistamisen tarve. Rakennekokei-
lusta suunnitelmassa todetaan, että sen vaiku-
tukset arvioidaan ja tarvittavat päätökset teh-
dään vuonna 2004. 

Hallituksen esitys on valmisteltu ylioppi-
lastutkinnon rakennekokeilun seurantatyö-
ryhmässä ja virkamiestyönä opetusministeri-
össä. 

 
 

4.2. Kannanotot 

Ylioppilastutkinnon rakenteeseen pyydet-
tiin lukion rehtoreiden lisäksi kantaa seuraa-
vilta viranomaisilta ja organisaatiolta: Suo-
men yliopistojen rehtorien neuvosto (Fin-
lands universitetsrektorers råd), Ammattikor-
keakoulujen rehtorineuvosto ARENE - Rådet 
för yrkeshögskolornas rektorer ARENE ry, 
Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushallitus, 
Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunför-
bund, Svenska Finlands folkting - Suomen-
ruotsalaiset kansankäräjät, Koulutuksen tut-
kimuslaitos, Opetusalan Ammattijärjestö 
OAJ ry - Undervisningssektorns Fackor-
ganisation rf, Suomen rehtorit - Finlands rek-
torer ry, Suomen Lukiolaisten Liitto ry - Fin-
lands Gymnasistförbund rf, Suomen Ammat-
tiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry - 
Finlands Yrkestuderandes Centralförbund 
SAKKI rf, Suomen Vanhempainliitto ry ja 
Förbundet Hem och skola i Finland rf. 

Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushalli-
tus, Suomen Kuntaliitto, Koulutuksen tutki-
muslaitos, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 
ry, Suomen rehtorit ry, Suomen Lukiolaisten 
Liitto ry ja Suomen Vanhempainliitto kan-
nattavat siirtymistä rakennekokeilun mukai-
seen tutkintoon. Selvä enemmistö Suomen 
yliopistojen rehtorien neuvoston jäsenistä 
kannattaa rakennekokeilun mukaisen ylioppi-
lastutkinnon toteuttamista. Ammattikorkea-
koulujen rehtorineuvosto ARENE ry, ja 
Svenska Finlands folkting ja Förbundet Hem 
och Skola i Finland rf. vastustavat raken-

nekokeilun mukaisen tutkinnon vakinaista-
mista. 

Perusteluina siirtymiseen rakennekokeilun 
mukaiseen tutkintoon esitetään muun muassa 
soveltuvuus lukiokoulutuksen kehittämiseen 
ja koulutusmuotojen yhteistyöhön sekä am-
matilliseen tutkintoon johtavassa koulutuk-
sessa oleville ja aikuisopiskelijoille, yhteen-
sopivuus nykyisen lukion tuntijaon ja opetus-
suunnitelman perusteiden kanssa sekä tasa-
puolisuus yksilöllisesti vaihtelevien intressi-
en, tavoitteiden ja jatko-opintoihin suuntau-
tumisen huomioon ottamisessa sekä yleissi-
vistyksen tasapuolisen ja laaja-alaisen kehit-
tymisen mahdollistaminen lukiokoulutukses-
sa. Valintamahdollisuuksien lisääntymistä 
pidetään myönteisenä ja opiskelumotivaatio-
ta parantavana muutoksena. Perusteluissa 
tuodaan esiin kokeilun pitkittymisen aiheut-
tama opiskelijoiden yhdenvertaisuuden vaa-
rantuminen sekä eriarvoisuus ja epäterve kil-
pailuasema lukioiden välillä. Lausuntojen 
mukaan vuodesta 1995 toteutetusta kokeilus-
ta on jo saatu riittävästi kokemusta myöntei-
sen päätöksen tekemistä varten kokeillun tut-
kintomallin vakinaistamiseksi kaikissa luki-
oissa. 

Svenska Finlands folkting - Suomenruotsa-
laiset kansankäräjät katsoo, että Suomen mo-
lemmilla kansalliskielillä on maassamme sel-
lainen asema, että ne myös vastaisuudessa tu-
lee säilyttää pakollisina ylioppilastutkinnos-
sa. Perusteena tälle esitetään, että pienempi 
kansalliskielistä kärsisi valinnaisuudesta. 

 
5.  Muita es itykseen va ikuttavia 

seikkoja 

Kuten edellä jaksossa 1.1. kerrotaan, lu-
kiolain 18 §:n 3 momentissa tarkoitettuja ko-
keiluja voidaan panna toimeen vuoden 2007 
loppuun. Voimassa olevien säännösten mu-
kaan ylioppilastutkinto suoritetaan vuodesta 
2008 lähtien kaikissa lukioissa lukiolain 18 
§:n 1 momentin mukaisena. Julkisuudessa on 
pitkään käsitelty mahdollisuutta suorittaa tut-
kinto ilman toisen kotimaisen kielen koetta. 

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmi-
vuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään 
neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perus-
tellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pi-
dennystä. Koska lukiokoulutukseen hakeutu-
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vien ja muuten ylioppilastutkintoon valmis-
tautuvien täytyy voida tehdä koulutusta kos-
kevat ratkaisunsa tietoisina tutkinnon raken-
teesta, tutkintoa koskeva ratkaisu on tehtävä 
keväällä 2004. 

Valtioneuvoston hyväksymässä koulutuk-
sen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 
vuosille 1999–2004 todetaan ylioppilastut-
kinnon rakennekokeilusta, ettei tutkintojär-
jestelmä voi kovin pitkään olla laajalle kokei-
lijajoukolle erilainen kuin maassa yleisesti. 
Suunnitelman mukaan ylioppilastutkintoa 
kehitetään ottamalla huomioon rakenneko-
keilun ja nuorisoasteen kokeilun tulokset. 

Kuten jaksoista 1.2. ja 4.2. ilmenee, valta-
osa lukion rehtoreista sekä viranomaisista ja 
organisaatioista, joilla on merkittävä asema 
koulutuksen kehittämisessä tai joiden jäsenil-
le ylioppilastutkinnon suorittamistavalla on 
merkitystä, kannattaa siirtymistä rakenneko-
keilun mukaiseen tutkinnon rakenteeseen. 
Suurin osa ruotsinkielisten lukioiden rehto-
reista vastustaa muutosta. 

Ehdotettu muutos ei vaikeuttaisi ylioppilas-
tutkinnon suorittamista sellaisena kuin tut-
kinto on lukiolain voimassa olevan 18 §:n 1 
momentin mukaan. Ripeä siirtyminen tutkin-

non valinnaisempaan rakenteeseen ei louk-
kaisi kokelaiden oikeusturvaa. 

Lukiokoulutuksen kokeilusta säädetään lu-
kiolain 15 §:ssä. Pykälän 1 momentin nojalla, 
sellaisena kuin se on laissa 478/2003, koulu-
tuksen tai opetuksen kehittämiseksi järjestet-
tävässä kokeilussa voidaan poiketa valtio-
neuvoston asetuksella säädetystä tuntijaosta 
ja opetushallituksen vahvistamista opetus-
suunnitelman perusteista. Pykälän 4 momen-
tin mukaan kokeilulupa voidaan myöntää 
enintään kolmeksi vuodeksi ja sitä voidaan 
jatkaa enintään kahdella vuodella. Tämän 
säännöksen mukaiseen enimmäisaikaan ver-
rattuna ylioppilastutkinnon rakennekokeilu 
on tähän mennessä kestänyt lähes kaksinker-
taisen ajan. 

Ylioppilastutkinnon rakennekokeilun pit-
kittyminen on johtanut siihen, että kokeilulu-
kioissa suoritettavan tutkinnon poikkeavan 
rakenteen koetaan vaarantavan koulutukselli-
sen tasa-arvon ja opiskelijoiden yhdenvertai-
suuden. Ei ole odotettavissa, että kokeilua 
jatkamalla saataisiin uudenlaista tietoa. Tut-
kinnon rakenteen uudistaminen ennen kokei-
lun päättymisen suunniteltua ajankohtaa ei 
muodostuisi ongelmalliseksi. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

Lukiolain 18 § 

1 momentti. Momentissa määriteltäisiin 
tutkinnon tavoite ja sisältö samoin kuin voi-
massa olevassa 1 momentissa. 

2 momentti. Momentissa säädettäisiin yli-
oppilastutkinnon rakenteesta. Tutkintoon 
kuuluisi vähintään neljä koetta, joista yksi 
olisi äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjes-
tettävä koe. Tutkintoon osallistuvan olisi suo-
ritettava valintansa mukaan lisäksi kolme ko-
etta neljän kokeen ryhmästä, johon kuuluvat 
toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vie-
raassa kielessä, matematiikassa ja reaaliai-
neissa järjestettävä koe. Lisäksi tutkintoon 
osallistuva voisi suorittaa yhden tai useam-
man ylimääräisen kokeen kuten nykyäänkin. 

Kokelas, joka ei valitsisi toisen kotimaisen 
kielen tai vieraan kielen koetta pakolliseksi, 
joutuisi suorittamaan pakollisina sekä mate-
matiikan kokeen että reaaliaineissa järjestet-
tävän kokeen. Nykyään matematiikan koe ja 
reaaliaineissa järjestettävä koe ovat pakolli-
sina kokeina keskenään vaihtoehtoiset. 

3 momentti. Momentissa säädettäisiin yli-
oppilastutkintolautakunnan asettamisesta ja 
annettaisiin valtuutus lautakuntaa koskevien 
säännösten antamiseen valtioneuvoston ase-
tuksella. Momentti vastaa voimassa olevaan 
4 momenttiin sisältyvää säännöstä. 

4 momentti. Momentissa annettaisiin val-
tuutus säätää valtioneuvoston asetuksella 
muun kuin lukiolaissa tarkoitetun opiskelijan 
oikeudesta osallistua tutkintoon sekä valtuu-
tus antaa tarkempia säännöksiä osallistumi-
sesta tutkintoon, kokeista ja niiden uusimi-
sesta, arvostelusta ja muusta tutkinnon toi-
meenpanosta. Samassa momentissa säädet-
täisiin ylioppilastutkintolautakunnan oikeu-
desta antaa tarkempia määräyksiä kokeiden 
sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden ar-
vostelusta. Säännökset vastaavat voimassa 
olevaan 2 ja 4 momenttiin sisältyviä sään-
nöksiä. 

Voimassa olevaan 4 momenttiin sisältyvät 
säännökset, joiden mukaan valtioneuvoston 
asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 

kokeilusta sekä opiskelijan oikeudesta suorit-
taa toisessa kotimaisessa kielessä järjestettä-
vän kokeen sijasta muu koe, jäisivät tarpeet-
tomina pois.  

5 momentti. Momentissa säädettäisiin tut-
kinnon tuottamasta jatko-opintokelpoisuu-
desta samoin kuin nykyään. 

 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Ylioppilastutkintoasetuksen säännökset 
tarkistettaisiin ehdotetun muutoksen edellyt-
tämällä tavalla. Asetuksen 11 §:n 2 momen-
tissa säädetään muun muassa toisen kotimai-
sen kielen kokeen sijasta suoritettavasta 
muusta kokeesta. Nämä säännökset olisi ku-
mottava. 

Ylioppilastutkintolautakunta tarkistaisi 
määräyksensä muutettujen säännösten mu-
kaisiksi. 

 
3.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu, kuitenkin aikaisin-
taan 1 päivänä kesäkuuta 2004. Kuluvan 
vuoden ensimmäisellä tutkintokerralla lop-
puun suoritetuista ylioppilastutkinnoista on 
annettu todistukset mainittuun päivään men-
nessä, eikä näistä tutkinnoista tarvitsisi säätää 
voimaantulosäännöksissä. Kumoutuvan 18 
§:n 3 momentin mukaiset kokeilut päättyisi-
vät vuoden 2004 ensimmäiseen tutkintoker-
taan. Lakia sovellettaisiin ylioppilastutkin-
toon, joka suoritetaan loppuun aikaisintaan 
vuoden 2004 toisella tutkintokerralla siitä 
riippumatta, milloin tutkinnon suorittaminen 
on aloitettu. 

Ylioppilastutkintoasetuksen 15 §:n 2 mo-
mentin mukaan kokelaan tulee ilmoittautues-
saan kokeeseen samalla ilmoittaa, suorittaako 
hän kokeen pakollisena. Vuoden 2004 toises-
ta tutkintokerrasta lähtien suoritettaviin tut-
kintoihin sovellettaisiin esityksen mukaisen 
lukiolain 18 §:n säännöksiä, ja mainitun py-
kälän 2 momentin mukaan sekä matematii-
kan koe että reaaliaineissa järjestettävä koe 
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voisivat kuulua tutkintoon pakollisina kokei-
na. Tämä huomioon ottaen ehdotetaan sää-
dettäväksi, että tutkintoon osallistuva voisi 
ennen kokeen uusimista vaihtaa pakolliseksi 
ennen 1 päivää kesäkuuta 2004 ylimääräise-
nä suorittamansa matematiikan kokeen tai 
reaaliaineissa järjestettävän kokeen. Kokei-
den uusimisesta säädetään ylioppilastutkinto-
asetuksen 16 §:ssä. Jos pakolliseksi vaihdet-
tu, uusittu koe hylättäisiin tai voimassa ole-
vien säännösten mukaan olisi katsottava hy-
lätyksi, aikaisemmin ylimääräisenä suoritettu 
koe ei muuttuisi tutkinnon pakolliseksi ko-
keeksi. 

Ylioppilastutkintoasetuksen 16 §:n 1 mo-
mentin mukaan hylätyksi katsotaan myös 
koe, johon kokelas on ilmoittautunut mutta 
jäänyt ilman erityisen painavaa syytä saapu-
matta tai jota kokelas ei ole jättänyt arvostel-
tavaksi. Saman momentin sekä saman ase-
tuksen 9 §:n 1 momentin mukaan hylätyiksi 
katsotaan kokeet, joihin kokelas on ilmoittau-
tunut samalle tutkintokerralle, jos kokelas 
syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin 
yritykseen taikka avustaa siinä tai muutoin 
törkeästi rikkoo järjestystä. 

 
 

4.  Säätämisjärjes tys  

Oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin 
säädetään perustuslain 17 §:ssä. Kielilain 
(423/2003) tarkoituksena on turvata perustus-
laissa säädetty jokaisen oikeus käyttää tuo-
mioistuimessa ja muussa viranomaisessa 
omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia. Ta-
voitteena on, että jokaisen oikeus oikeuden-
mukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hal-
lintoon taataan kielestä riippumatta sekä että 
yksilön kielelliset oikeudet toteutetaan ilman, 
että niihin tarvitsee erikseen vedota. Lakia 
sovelletaan tuomioistuimissa ja muissa valti-
on viranomaisissa, kunnallisissa viranomai-
sissa, itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitok-
sissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasaval-
lan presidentin kansliassa (viranomainen), 
jollei erikseen toisin säädetä. 

Kielilain 4 §:n mukaan kielilain lisäksi eri-
tyislainsäädännössä säädetään muun ohella 
opetuskielestä, kielestä oppiaineena ja tutkin-
tokielestä koulutusta koskevassa lainsäädän-
nössä sekä julkisyhteisöjen henkilöstöltä 

vaadittavasta kielitaidosta siitä annetussa 
lainsäädännössä. 

Molempien kotimaisten kielten taito on 
pääsääntöisesti osoitettava korkeakoulutut-
kinnon yhteydessä. Julkisyhteisöjen henki-
löstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun 
lain (424/2003) mukaan valtion henkilöstöl-
tä, jolta edellytetään korkeakoulututkintoa, 
vaaditaan yleensä kaksikielisessä viranomai-
sessa virka-alueen väestön enemmistön kie-
len erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon 
lisäksi toisen kielen tyydyttävää kirjallista ja 
suullista taitoa. Yksikielisessä viranomaises-
sa edellytetään yleensä viranomaisen kielen 
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä 
toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen tai-
toa. Kaksikieliset kunnat edellyttävät yleises-
ti etenkin korkeakoulututkinnon suorittaneel-
ta henkilöstöltä myös vähemmistön kielen 
taitoa. 

Kuten yleisperustelujen jaksosta 3 ilmenee, 
toisen kotimaisen kielen aseman muuttumi-
nen ylioppilastutkinnossa ei vaikuttaisi pe-
rusopetuksen oppilaan tai lukion opiskelijan 
velvollisuuteen opiskella ruotsia tai suomea 
toisena kotimaisena kielenä. Toisen kotimai-
sen kielen kokeen jättäminen pois ylioppilas-
tutkinnosta ei merkitse, ettei henkilö voisi 
osoittaa toisessa kotimaisessa kielessä kieli-
taitoa, josta säädetään suomen ja ruotsin kie-
len taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(481/2003). Käynnissä olevan rakennekokei-
lun aikana yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
eivät ole havainneet kokeilun vaikuttavan 
opiskelijoiden valintaan 

Perustuslain 17 §:n 2 momentissa sääde-
tään, että julkisen vallan on huolehdittava 
maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön si-
vistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista 
samanlaisten perusteiden mukaan. Ylioppi-
lastutkinto voitaisiin suorittaa ilman toisen 
kotimaisen kielen koetta samojen säännösten 
mukaan ja samoilla edellytyksillä siitä riip-
pumatta, suoritetaanko tutkinto suomeksi vai 
ruotsiksi. 

Kuten yleisperustelujen jaksosta 5 ilmenee, 
kahdeksan vuotta jatkunutta ylioppilastutkin-
non rakennekokeilua pidetään tutkintoa suo-
rittavien yhdenvertaisuutta loukkaavana, 
koska lukioiden opiskelijat ovat eriarvoisessa 
asemassa kahden erilaisen, eri lukioissa käy-
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tössä olevan tutkinnon rakenteen vuoksi. Eh-
dotuksen mukainen ratkaisu poistaisi tämän 
epäkohdan jo vuoden 2004 toisesta tutkinto-
kerrasta lähtien. 

Esitys ei vaaranna eikä vaikeuta perustus-
lain, kielilain tai muun lainsäädännön mu-
kaisten kielellisten, sivistyksellisten tai mui-
den oikeuksien toteutumista. Vaikka esitys ei 

sisällä säännöksiä, jotka edellyttäisivät perus-
tuslain mukaista säätämisjärjestystä, hallitus 
pitää toivottavana, että esityksestä pyydetään 
perustuslakivaliokunnan lausunto. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

lukiolain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 18 §, sellaisena kuin se 

on laissa 478/2002, seuraavasti: 
 

18 § 

Ylioppilastutkinto 

Lukiokoulutuksen päätteeksi pannaan toi-
meen ylioppilastutkinto. Tutkinnon avulla 
selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet 
lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja 
taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen ta-
voitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. 
Tutkintoon sisältyy äidinkielessä ja kirjalli-
suudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vie-
raissa kielissä, matematiikassa ja reaaliai-
neissa järjestettäviä kokeita. 

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään nel-
jä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritet-
tava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestet-
tävä koe sekä valintansa mukaan kolme koet-
ta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimai-
sessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, 
matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä 
koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon osal-
listuva voi suorittaa yhden tai useamman 
ylimääräisen kokeen. 

Opetusministeriö asettaa ylioppilastutkinto-
lautakunnan. Valtioneuvoston asetuksella 

annetaan tarkempia säännöksiä lautakunnasta 
ja sen tehtävistä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
muun kuin tässä laissa tarkoitetun opiskelijan 
oikeudesta osallistua ylioppilastutkintoon. 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan myös 
tarkempia säännöksiä osallistumisesta yliop-
pilastutkintoon, kokeista ja niiden uusimises-
ta, arvostelusta ja muusta tutkinnon toimeen-
panosta. Ylioppilastutkintolautakunta antaa 
tarkempia määräyksiä kokeiden sisällöstä, 
koejärjestelyistä ja kokeiden arvostelusta. 

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa 
yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakou-
luihin. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

2004. 
Tätä lakia sovelletaan ylioppilastutkintoon, 

joka suoritetaan loppuun aikaisintaan vuoden 
2004 toisella tutkintokerralla, siitä riippumat-
ta, milloin tutkinnon suorittaminen on aloitet-
tu. 

Tutkintoon osallistuva, joka on ennen 1 
päivää kesäkuuta 2004 suorittanut matema-
tiikassa tai reaaliaineissa järjestettävän ko-
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keen ylimääräisenä, voi ennen kokeen uusi-
mista vaihtaa sen pakolliseksi. Jos pakolli-
seksi vaihdettu koe hylätään tai voimassa 

olevien säännösten mukaan katsotaan hylä-
tyksi, aikaisemmin ylimääräisenä suoritettu 
koe ei muutu pakolliseksi kokeeksi. 

————— 

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Opetusministeri Tuula Haatainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
Laki 

lukiolain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 18 §, sellaisena kuin se 

on laissa 478/2002, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
18 § 

Ylioppilastutkinto 

Lukiokoulutuksen päätteeksi pannaan 
toimeen ylioppilastutkinto. Tutkinnon avul-
la selvitetään, ovatko opiskelijat omaksu-
neet lukion opetussuunnitelman mukaiset 
tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokou-
lutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän 
kypsyyden. Tutkintoon sisältyy äidinkieles-
sä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa 
kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa 
ja reaaliaineissa järjestettäviä kokeita. Tut-
kintoon osallistuvan on suoritettava pakol-
lisina äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toi-
sessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vie-
raassa kielessä järjestettävät kokeet sekä 
valintansa mukaan joko matematiikassa tai 
reaaliaineissa järjestettävä koe. Pakollisten 
kokeiden lisäksi tutkintoon osallistuva voi 
suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen 
kokeen. Opiskelija, joka ei 13 §:n tai lukion 
opetussuunnitelman perusteella opiskele 
pakollisena oppiaineena toista kotimaista 
kieltä, voi suorittaa toisessa kotimaisessa 
kielessä järjestettävän kokeen sijasta jonkin 
muun kokeen. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
muun kuin tässä laissa tarkoitetun opiskeli-
jan oikeudesta osallistua tutkintoon. 

 
 
 
 
 

 
18 § 

Ylioppilastutkinto 

Lukiokoulutuksen päätteeksi pannaan 
toimeen ylioppilastutkinto. Tutkinnon avul-
la selvitetään, ovatko opiskelijat omaksu-
neet lukion opetussuunnitelman mukaiset 
tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokou-
lutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän 
kypsyyden. Tutkintoon sisältyy äidinkieles-
sä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa 
kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa 
ja reaaliaineissa järjestettäviä kokeita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään 
neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on 
suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudes-
sa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan 
kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toi-
sessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vie-
raassa kielessä, matematiikassa ja reaali-
aineissa järjestettävä koe. Näiden kokeiden 
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Tutkinnon yleiseksi kehittämiseksi tutkinto 

voidaan kokeilutarkoituksessa panna toi-
meen 1 momentissa säädetystä poiketen. 
Tutkinnossa on kuitenkin suoritettava vä-
hintään neljä koetta ja yhden näistä tulee 
olla äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjes-
tettävä koe. Kokeiluun tulevat oppilaitokset 
valitaan lukiokoulutuksen järjestäjien ha-
kemuksesta alueellisesti ja kieliryhmittäin 
mahdollisimman edustavasti. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä opetusministeriön aset-
tamasta ylioppilastutkintolautakunnasta ja 
sen tehtävistä sekä tutkintoon osallistumi-
sesta, kokeista, arvostelusta, kokeilusta ja 
muusta tutkinnon toimeenpanosta sekä 
opiskelijan oikeudesta suorittaa toisessa ko-
timaisessa kielessä järjestettävän kokeen si-
jasta jokin muu koe. Ylioppilastutkintolau-
takunta antaa tarkempia määräyksiä kokei-
den sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden 
arvostelusta. 

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa 
yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-
kouluihin. 

 
 

 

lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa 
yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. 

Opetusministeriö asettaa ylioppilastutkin-
tolautakunnan. Valtioneuvoston asetuksella 
annetaan tarkempia säännöksiä lautakun-
nasta ja sen tehtävistä. 
 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
muun kuin tässä laissa tarkoitetun opiskeli-
jan oikeudesta osallistua ylioppilastutkin-
toon. Valtioneuvoston asetuksella annetaan 
myös tarkempia säännöksiä osallistumisesta 
ylioppilastutkintoon, kokeista ja niiden uu-
simisesta, arvostelusta ja muusta tutkinnon 
toimeenpanosta. Ylioppilastutkintolauta-
kunta antaa tarkempia määräyksiä kokeiden 
sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden ar-
vostelusta. 
 

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa 
yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-
kouluihin. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

2004. 
Tätä lakia sovelletaan ylioppilastutkin-

toon, joka suoritetaan loppuun aikaisintaan 
vuoden 2004 toisella tutkintokerralla, siitä 
riippumatta, milloin tutkinnon suorittami-
nen on aloitettu. 

Tutkintoon osallistuva, joka on ennen 1 
päivää kesäkuuta 2004 suorittanut matema-
tiikassa tai reaaliaineissa järjestettävän ko-
keen ylimääräisenä, voi ennen kokeen uu-
simista vaihtaa sen pakolliseksi. Jos pakol-
liseksi vaihdettu koe hylätään tai voimassa 
olevien säännösten mukaan katsotaan hylä-
tyksi, aikaisemmin ylimääräisenä suoritettu 
koe ei muutu pakolliseksi kokeeksi. 

——— 
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Taulukko 1. Valintojen osuudet vuosina 1996-2003 (kevät ja syksy) rakennekokeiluissa suoritetuissa ylioppilastutkinnoissa (vanhat kokeilijat)  

Koko maa 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

 Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % 

Toinen kotimainen kieli 2296 91,84 2401 89,86 2281 89,98 2242 88,76 2365 87,85 2197 86,74 2193 85,80 2197 86,50 

Vieras kieli 2474 98,96 2661 99,59 2523 99,53 2518 99,68 2681 99,59 2525 99,68 2550 99,77 2529 99,57 

Matematiikka 2109 84,36 2269 84,92 2174 85,76 2146 84,96 2305 85,62 2213 87,37 2265 88,62 2248 88,50 

Reaalikoe 2413 96,52 2608 97,61 2469 97,40 2418 95,72 2620 97,33 2454 96,88 2459 96,21 2436 95,91 

                 

Tutkintoja 2500  2672  2535  2526  2692  2533  2556  2540  
 

Taulukko 2. Valintojen osuudet vuosina 1996-2003 (kevät ja syksy) rakennekokeiluissa suoritetuissa ylioppilastutkinnoissa, miehet (vanhat kokeiljat) 

Koko maa 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

 Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % 

Toinen kotimainen kieli 879 85,59 942 82,41 869 82,84 855 80,74 870 79,16 818 77,02 790 76,55 853 78,40 

Vieras kieli 1016 98,93 1138 99,56 1043 99,43 1055 99,62 1095 99,64 1059 99,72 1027 99,52 1084 99,63 

Matematiikka 963 93,77 1087 95,10 984 93,80 991 93,58 1023 93,08 1007 94,82 985 95,45 1039 95,50 

Reaalikoe 995 96,88 1122 98,16 1031 98,28 1026 96,88 1072 97,54 1034 97,36 1001 97,00 1055 96,97 

                 
Tutkintoja 1027  1143  1049  1059  1099  1062  1032  1088  
 

Taulukko 3. Valintojen osuudet vuosina 1996-2003 (kevät ja syksy) rakennekokeiluissa suoritetuissa ylioppilastutkinnoissa, naiset (vanhat kokeilijat) 

Koko maa 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

 Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % 

Toinen kotimainen kieli 1417 96,20 1459 95,42 1412 95,02 1387 94,55 1495 93,85 1379 93,75 1403 92,06 1344 92,56 

Vieras kieli 1458 98,98 1523 99,61 1480 99,60 1463 99,73 1586 99,56 1466 99,66 1523 99,93 1445 99,52 

Matematiikka 1146 77,80 1182 77,31 1190 80,08 1155 78,73 1282 80,48 1206 81,99 1280 83,99 1209 83,26 

Reaalikoe 1418 96,27 1486 97,19 1438 96,77 1392 94,89 1548 97,18 1420 96,53 1458 95,67 1381 95,11 

                 

Tutkintoja 1473  1529  1486  1467  1593  1471  1524  1452  
 

Taulukko 5. Valintojen osuudet vuosina 1996-2003 (kevät ja syksy) rakennekokeiluissa suoritetuissa ylioppilastutkinnoissa, ruotsinkieliset (vanhat kokeilijat) 

Koko maa 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003   

 Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %  

Toinen kotimainen kieli 257 94,14 272 89,18 234 91,41 258 88,36 223 86,77 257 87,12 260 86,67 244 88,73  

Vieras kieli 271 99,27 305 100,00 256 100,00 292 100,00 257 100,00 295 100,00 299 99,67 275 100,00  

Matematiikka 217 79,49 255 83,61 210 82,03 233 79,79 207 80,54 257 87,12 256 85,33 231 84,00  

Reaalikoe 257 94,14 294 96,39 242 94,53 261 89,38 245 95,33 282 95,59 272 90,67 249 90,55  

                  

Tutkintoja 273  305  256  292  257  295  300  275   

 

Taulukko 6. Valintojen osuudet vuonna 2003 (kevät ja syksy) rakennekokeiluissa suoritetuissa ylioppilastutkinnoissa (uudet kokeilijat) 

Koko maa  Yhteensä Miehet  Naiset  Kieli       

  Lkm % Lkm % Lkm % Suomi % Ruotsi %    

Toinen kotimainen kieli  2079 92,28 781 85,54 1298 96,87 2048 92,17 31 100,00    

Vieras kieli  2240 99,42 912 99,89 1328 99,10 2209 99,41 31 100,00    

Matematiikka  1746 77,50 819 89,70 927 69,18 1722 77,50 24 77,42    

Reaalikoe  2106 93,48 855 93,65 1251 93,36 2077 93,47 29 93,55    

 

Taulukko 4. Valintojen osuudet vuosina 1996-2003 (kevät ja syksy) rakennekokeiluissa suoritetuissa ylioppilastutkinnoissa,suomenkieliset (vanhat kokeilijat) 

Koko maa 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003   

 Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %  

Toinen kotimainen kieli 2039 91,56 2129 89,95 2047 89,82 1984 88,81 2142 87,97 1940 86,68 1933 85,68 1953 86,23  

Vieras kieli 2203 98,92 2356 99,54 2267 99,47 2226 99,64 2424 99,55 2230 99,64 2251 99,78 2254 99,51  

Matematiikka 1892 84,96 2014 85,09 1964 86,18 1913 85,63 2098 86,16 1956 87,40 2009 89,05 2017 89,05  

Reaalikoe 2156 96,81 2314 97,76 2227 97,72 2157 96,55 2375 97,54 2172 97,05 2187 96,94 2187 96,56  

                  

Tutkintoja 2227  2367  2279  2234  2435  2238  2256  2265   
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Taulukko 7. Valinnat miehet (vanhat ja uudet kokeilijat) 2003 

Miehet      

 Vanhat Uudet Yhteensä Tutkinnon % 

    suorittajia 

Toinen kotimainen kieli 853 781 1634 2001 81,66 

Vieras kieli 1084 912 1996 2001 99,75 

Matematiikka 1039 819 1858 2001 92,85 

Reaali 1055 855 1910 2001 95,45 
 

Taulukko 8. Valinnat, naiset (vanhat ja uudet kokeilijat) 2003 

Naiset      

 Vanhat Uudet Yhteensä Tutkinnon  

    suorittajia % 

Toinen kotimainen kieli 1344 1298 2642 2792 94,63 

Vieras kieli 1445 1328 2773 2792 99,32 

Matematiikka 1209 927 2136 2792 76,50 

Reaali 1381 1251 2632 2792 94,27 
 

Taulukko 9. Valintojen osuudet vuonna 2003 

Koko maa Vanhat Uudet Kaikki 

 % % % 

Toinen kotimainen kieli 86,50 92,28 89,21 

Vieras kieli 99,57 99,42 99,50 

Matematiikka 88,50 77,50 83,33 

Reaalikoe 95,91 93,48 94,76 

 


